
Varustamo -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusia jous-
tavia ja välittömiä avauksia tukea tarvitseville nuorille opinto-
jen, opintojen keskeyttämisen tai vaikeasti työllistyvien nuor-
ten ammattiin valmistumisen yhteydessä. 

Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien organisaatioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia pilotoimalla uusia joustavia, raja-
pintoja yhdistäviä mahdollisuuksia ja ratkaisuja. 

Hankeverkoston muodostavat Keski-Pohjanmaan ammatti-
opisto, ammattiopisto Luovi ja Kokkotyö-säätiö.

www.kpedu.fi/varustamo

VARUSTAMO -hanke

OTA YHTEYTTÄ JA 
KYSY LISÄÄ!

Kpedu
Anne Eteläaho 044 725 0106
Tuula Paavola-Ylitalo 040 808 5013

Kokkotyö-säätiö
Marika Ahola 040 547 9925

Luovi
Lasse Hannula 040 319 3782
Kati Kinnunen 040 319 3443
Irene Konttinen 040 319 3232

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, www.kpedu.fi



Telakka-toimintamalli 
Luovi ja Kpedu
• Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Keski-Pohjanmaan
ammattiopiston ja Luovin kanssa pedagoginen yhteistyömal-
li, jossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen
hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan KPEDUn tutkinto-
tarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Suunnitellaan
yhteistyömalliin liittyvät pedagogiset ratkaisut, ohjauskäytän-
teet ja toimintamallien kehittäminen sekä työnjako.

Koulutustulkkaus  
• Tulkkauksen tehtävä on siis avata mahdollisuuksia ja  tu-
kea nuorta eteenpäin oman identiteetin ja vahvuuksien
löytämiseksi. Kokkotyö-säätiön asiakkaissa on runsaasti ns.
NEET-nuoria, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, palkal-
linen työkokemus ja kyky suunnitella tulevaisuuttaan ilman
ulkopuolista pitkäkestoista rinnallakulkevaa apua. Ilman tulk-
kaajan työtä nämä nuoret ovat vaarassa jäädä pitkäkestoisesti
pajaympäristöön, palkkatukijaksoille tai koko yhteiskuntara-
kenteen ulkopuolelle. Prosessia viedään eteenpäin  eri or-
ganisaatioiden yhteistyössä ja organisaatioiden nivelvaiheissa.
Tulkin työroolissa korostuu uudenlaisten ja innovatiivisten
toimintatapojen lanseeraaminen.Myös toimenpiteiden to-
teuttaminen vaatii rinnalla kulkemista ja tulkkausta, tätä
tehtävää varten hankkeessa resursoidaan rinnalla kulkevalle
koulutustulkille ohjausresurssia.

Työelämätulkkaus Kpedu tarjoaa 
valmistuville tuen tarpeessa oleville
• Kpedu tarjoaa valmistuville tuen tarpeessa oleville Kpedun
ja Luovin opiskelijoille työelämätulkkausta valmistumis vai-
heessa. Nuoria autetaan etsimään ja löytämään työpaikkoja

Hankkeen toimenpiteet:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, www.kpedu.fi

ja perehtymään työhön ja pysymään työssä. Mallissa huomi-
oidaan työllistymisen jälkeinen ohjaus työpaikalla ja hank-
keessa tuetaan työnantajia työllistymistä tukevien mallien ja 
kokeilujen käyttöönotossa. Työelämätulkki tekee yhteistyötä 
Telakka-toimintamallin sekä Telakka-pajan kanssa.

Telakkapaja Kokkotyö-säätiölle
• Kunkin organisaation asiakkaita varten pilotoidaan yhtei-
nen telakkapaja,  jossa on tarjolla ohjaava työntekijä Luotsi,
joka auttaa asiakkaita löytämään uusia joustavia ratkaisuja
kiinnittymään jatkossa osaksi yhteiskunnan rakenteita ja osal-
lisuutta.
• Opiskelijoilla on  mahdollisuus pohtia omia vahvuuksia
ja etsiä uutta suuntaa elämälle, keskeyttämisen sijaan on
mahdollisuus taukotoimintaan ja silti palvelujärjestelmässä
kiinnipysyminen ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.
Toiminta tukee osallistujien itseohjautuvuuden kehittymistä,
kasvattaa valmiuksia ja motivaatiota seuraavien askeleiden
ottamiseksi. Jakson alussa kartoitetaan tuen tarve ja  suorite-
taan arviointi sekä laaditaan suunnitelma tuen tarpeesta ja to-
teuttamistavasta tuki voi olla pienryhmäohjausta tai itsenäistä
työskentelyä. Käsiteltäviä teemoja voivat olla oman toimin-
nan ohjaus, motivaation ylläpito, taloustaidot sekä mielenter-
veyden tukemiseen liittyvät taidot.

Tutkimuksen osuus jukka.vehviläinen@dialoog.fi




